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O pensamento é o ensaio da ação.  

(Sigmund Freud)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 
Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha assim distribuídas: 

01 a 15 > Saúde Coletiva; 16 a 55 > Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições 

gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, 

imediatamente, ao Fiscal. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

7 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para 

efeito de avaliação. 

8 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta preta. 

9 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas.  

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 

Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao 

Fiscal a Folha de Resposta independentemente do tempo transcorrido do início da 

prova.  

Retirando-se antes de decorrerem três horas do início da prova , devolva também 

este Caderno.  

12 Você só poderá levar este Caderno após decorridas três horas do início da prova.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Saúde Coletiva              01 a 15 
 

 
01. A descentralização, como diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, foi 

incorporada ao modelo de organização do sistema a partir de discussões oriundas da VIII 

Conferência Nacional de Saúde. A respeito dessa diretriz, 

A) o desafio para garantir a descentralização no SUS é a necessidade de introduzir novas 
práticas assistenciais, sobretudo, na atenção primária à saúde.  

B) a efetivação da descentralização se deu, no Brasil, em dois modelos: primeiramente, por 
meio da municipalização e, depois, por meio da regionalização.  

C) a avaliação do cenário recente da descentralização da saúde no Brasil mostra avanços 
significativos nos estados das regiões Norte e Nordeste e experiências pouco exitosas nas 
demais regiões. 

D) a descentralização pode ser entendida como as práticas de gestão e atenção à saúde que 
têm por principal objetivo a garantia da participação popular na oferta de serviços.  

 
02. A Portaria Nº 2.436 de 2017 estabeleceu a revisão das diretrizes da Pol ítica Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e definiu Atenção 

Básica como “o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 

cuidados paliativos e vigilância em saúde”.  

Tendo como base as informações do enunciado,  

A) as ações de reabilitação na Atenção Básica podem ser entendidas como aquelas que 
visam estabelecer critérios de risco e vulnerabilidade indi viduais e coletivos. 

B) o conjunto das ações na Atenção Básica foi ampliado a partir da incorporação de, por 
exemplo, realização dos cuidados paliativos.  

C) as ações de redução de danos, incluídas na PNAB de 2017, garantem a oferta da 
assistência farmacêutica na Atenção Básica. 

D) as atividades educativas e de promoção da qualidade de vida destacam -se entre as ações 
de saúde no âmbito individual na Atenção Básica.  

 
03. Indicadores de Saúde são medidas que contêm, de forma sintética, uma informação relevante  

sobre os atributos e dimensões do estado de saúde da população, bem como do desempenho 

do sistema de saúde. Sua utilização pode orientar a gestão em saúde no planejamento, na 

tomada de decisão e no monitoramento de ações. São exemplos de Indicadores de 

Morbidade: 

A) Taxa de Incidência de Dengue; Prevalência de Hanseníase; Proporção de Casos de Aids 
por Categoria de Exposição. 

B) Taxa de Fecundidade; Proporção de Partos Cesáreos; Prevalência de Aleitamento 
Materno. 

C) Taxa de Analfabetismo; Valor Médio pago por Internação Hospitalar no SUS; Número de 
Leitos Hospitalares por Habitante.  

D) Taxa de Mortalidade Infantil; Índice de Envelhecimento; Esperança de vida ao Nascer.  
 
04. A ampliação do conceito de saúde prevê um olhar que vai além dos aspectos biológico s, 

individuais e dos padrões de adoecimento e exige uma compreensão que inclua alimentação, 
educação, renda, trabalho, transporte, lazer, liberdade, entre outros. Assim, estabelecer 
medidas intersetoriais sobre os fatores que interferem diretamente nas dif erentes 
manifestações da violência (incluindo homicídios, agressões interpessoais, suicídios e 
acidentes de trânsito), criando uma cultura de paz, é uma resposta para a efetivação da 
Política de 

A) Promoção da Saúde.    C) Educação Permanente em Saúde.  

B) Atenção Básica.    D) Atenção às Urgências. 
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O texto abaixo serve de referência para responder às questões 05 e 06.  
 

A teoria da transição demográfica, formulada à luz da relação entre o crescimento 

populacional e o desenvolvimento socioeconômico, afirma que o processo de modernização 

das sociedades estaria na origem das mudanças nas taxas de natalidade e de mortalidade. 

Isso pode ser verificado em alguns países, com consequentes mudanças nos ritmos de 

crescimento populacional. Como parte do processo de transição demográfica, o 

envelhecimento populacional já é realidade, em maior ou menor intensidade, em vários 

Estados. Nesse contexto, a mudança de perfil epidemiológico caracterizada pelo aumento 

da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis tem sido um importante desafio aos 

sistemas de saúde. 

 
05. A respeito da mais recente transição demográfica enfrentada no contexto brasileiro,  

A) a passagem de uma sociedade urbana com altas taxas de natalidade para uma sociedade 
rural compõe o esquema da transição demográfica brasileira.  

B) a transição demográfica brasileira tem ocorrido simultânea e homogeneamente nas 
grandes regiões do país. 

C) a queda das taxas de mortalidade infantil e a redução da esperança de vida ao nascer 
resultaram nas taxas de crescimento populacional mais elevadas na história do país.  

D) as quedas dos níveis de mortalidade, natalidade e fecundidade, somadas ao processo de 
envelhecimento populacional, caracterizam a transição demográfica brasileira.  

 
06. Tendo por base o referencial teórico das ciências sociais, na experiência de indivíduos e 

famílias com enfermidades crônicas,  

A) a família do usuário nessa condição de adoecimento costuma subsidiar o cuidado, sem 
grandes dificuldades ou necessidade de intervenção profissional. 

B) a construção de um itinerário terapêutico tem eficácia/efetividade reduzida no 
enfrentamento de um agravo crônico no âmbito familiar.  

C) a busca por profissionais de saúde é menos intensa quando a doença está controlada e o 
cuidado familiar assume um protagonismo nem sempre fácil.  

D) a atuação integral em saúde voltada a famílias e ao paciente com agravo crônico pode ser 
garantida por meio de visitas domiciliares e intervenções pontuais.  

 
07. A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, de evolução crônica, causada pelo Treponema 

pallidum. É uma das doenças presentes na Lista Nacional de Notificação Compulsória de 

Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. A notificação da doença, pelos profissionais 

competentes, aos serviços de vigilância em saúde, é imprescindível para garantir o seu 

controle.  

Tendo como base o papel da vigilância epidemiológica no enfrentamento da sífilis, considere 

os itens abaixo. 
 

I Observação contínua do perfil epidemiológico da sífilis e suas tendências. 

II Monitoramento da vida sexual de indivíduos diagnosticados.  

III Desencadeamento de investigação das fontes de infecção e transmissão comuns.  

IV 
Prescrição de terapêutica medicamentosa, segundo o diagnóstico de sífilis grau I, II 
ou III. 

 

Em relação ao papel da vigilância epidemiológica, estão corretos os itens  

A) II e IV. 

B) I e III. 

C) III e IV. 

D) I e II. 
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08. O Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), de iniciativa do 

Ministério da Saúde, vem contribuindo para a melhoria das condições de saúde da população, 

para redução das iniquidades e para a promoção da qualidade de vida dos brasil eiros. Esse 

Programa,  

A) valoriza e incentiva a Vigilância Sanitária atribuindo as suas principais metas ao 
cumprimento de ações nesse componente.  

B) é de adesão obrigatória para as equipes de vigilância em saúde desde o ano de 2010.  

C) foi financiado em território nacional por meio de parcerias público-privadas e apoio de 
governos estrangeiros. 

D) tem como objetivo induzir o aperfeiçoamento das ações de vigilância em saúde no âmbito 
municipal e estadual. 

 
09. Um pesquisador resolveu investigar se havia relação entre o uso da Caderneta de Saúde da 

Criança por profissionais da atenção básica e a taxa de internação de crianças no hospital. 

Para tanto, ele planejou acompanhar por dois anos o trabalho dos profissionais de duas 

equipes de saúde da família com perfil de demanda e com processos de trabalho muito 

semelhantes. A diferença entre elas era que uma equipe usava a Caderneta no atendimento 

às crianças e a outra não usava. Ao fim do estudo, pensou-se em comparar a taxa de 

internação entre os dois grupos.  

Esse pesquisador, portanto, planejou o desenvolvimento de um estudo  

A) seccional. 

B) retrospectivo. 

C) de intervenção. 

D) longitudinal. 

 

10. A determinação social do processo saúde/doença não trata apenas de considerar os aspectos 

sociais inerentes ao fenômeno do adoecimento, pois, de uma maneira ou de outra, diversas 

outras teorias reconhecem esses aspectos. Trata-se, na verdade, de uma distinção no plano 

teórico e conceitual. Nesse sentido, a teoria da determinação social do processo 

saúde/doença  

A) reconhece características distintas conforme a produção e relações sociais de grupos e 
coletividades. 

B) tem suas raízes teóricas ligadas à corrente positivista de pensamento filosófico.  

C) permitiu um avanço teórico significativo por elencar diversos fatores de risco envolvidos na 
causalidade de doenças. 

D) carece de comprovação por limitações, quanto à objetividade e à capacidade de 
mensuração. 

 

11. Para se compreender a saúde dos indivíduos e a forma como eles enfrentam a doença, torna -

se necessário analisar suas práticas, o contexto em que elas tomam forma e os eventos 

cotidianos que organizam a vida coletiva e que enquadram a vida biológica, formatada pelas 

relações sociais. Essa afirmação  

A) concebe o processo de adoecimento a partir de hábitos de  vida não saudáveis e fatores de 
risco, ao dar ênfase às práticas dos indivíduos.  

B) pauta-se em uma fundamentação higienista e ecológica que remete à explicação do 
fenômeno de saúde/doença por meio da teoria multicausal.  

C) evidencia que os fenômenos biológicos são secundários quando se tenta elencar a 
causalidade do processo saúde/doença.  

D) reforça a importância das ciências sociais para o campo da saúde e para a compreensão 
ampla do fenômeno de saúde/doença.  
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12. A utilização de outras áreas do conhecimento no campo da saúde, como a cultura e os 
saberes populares, tem sido intensificada nos últimos anos. A relação entre cultura e saúde, 
por exemplo, para garantir a compreensão ampliada dos fenômenos relacionados ao 
processo de adoecimento individual e coletivo, 

A) deve ser entendida pelos profissionais de saúde para que eles possam usar os 
argumentos corretos na tentativa de impor os métodos científicos de cura.  

B) parte da ideia de que a doença é moldada culturalmente, o que reforça a concepção de 
que indivíduos de um grupo social vivenciam a doença de uma mesma maneira.  

C) pressupõe a necessidade de uma comunicação que permita o encontro de visões de 
mundo diferentes sem hierarquia de saberes.  

D) indica que o foco das atenções devem ser os aspectos culturais do usuário, pois os 
profissionais de saúde são treinados para estabelecer neutralidade de suas crenças.  

 

13. A discussão sobre as práticas e competências colaborativas entre as diversas categorias 
profissionais que compõem a área da saúde tem ganhado, cada vez mais, ênfase em 
produções acadêmicas nacionais e internacionais. Isso demonstra, com forte nível de 
evidência científica, que a assistência pontual e fragmentada não responde mais às 
necessidades de saúde da população.  

O aumento da complexidade do trabalho em saúde está relacionado  

A) à garantia de acesso universal a saúde, estabelecido na Constituição Fede ral, que 
aumentou a demanda por serviços, inviabilizando a oferta de assistência individualizada.  

B) à produção de novos fármacos e equipamentos de alta complexidade, requerendo um 
aperfeiçoamento constante por parte dos profissionais de saúde.  

C) às mudanças no perfil epidemiológico que aumentaram a prevalência de condições 
crônicas, necessitando de assistência em saúde prolongada e integral.  

D) à “super” especialização dos profissionais da área em busca de oferecer, cada vez mais, 
qualidade nas ações individuais e coletivas em saúde. 

 
14. Os conceitos de interdisciplinaridade, interprofissionalidade e intersetorialidade em saúde 

muitas vezes são usados de maneira errônea. Sobre essas definições, analise as afirmativas 

abaixo.  
 

I 
A interdisciplinaridade é um conceito que remete à integração do conhecimento, 
buscando os limites e os elementos gerais e comuns de cada disciplina.  

II 
A interprofissionalidade pode ser definida na prática quando diversas categorias de 
profissionais de saúde reúnem-se para assistir coletivamente a um caso clínico.  

III 
A intersetorialidade acontece quando as ações são planejadas, executadas e 
avaliadas por diferentes setores que podem, inclusive, extrapolarem a área da saúde.  

IV 
Os três conceitos podem ser tomados como sinônimos ou interfaces da definição de 
uma assistência integral em saúde. 

 

Das afirmações, estão corretas  

A) I e III.  B) II e III.  C) II e IV.  D) I e IV. 

 

15. A formação interprofissional em saúde tem sido uma experiência inovadora adotada em 
projetos pedagógicos de algumas universidades de referência no mundo, quanto ao que se 
refere à qualidade na formação dos profissionais.  

Nesse sentido, em uma perspectiva interprofissional, a  formação em saúde 

A) parte do princípio de que todas as profissões em saúde têm competências para executar 
qualquer procedimento ou assistência.  

B) visa promover que estudantes dos diferentes cursos de graduação em saúde e 
profissionais inseridos nos serviços aprendam a trabalhar juntos e de forma colaborativa.  

C) pode ser garantida nas universidades por meio da divisão em ciclos básicos comuns e, 
posteriormente, por meio da oferta de disciplinas profissionalizantes.  

D) deve ser fortalecida pelos códigos de ética de cada profissão, partindo da necessidade de 
garantir o atual equilíbrio estabelecido pelas relações de poder hegemonicamente 
consolidadas.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

 

16. A Saúde Pública Veterinária alcança seus objetivos quando o Médico Veterinário utiliza os 
seus conhecimentos para promover a saúde humana. Apesar de a medicina veterinária ser 
uma profissão relativamente jovem no Brasil, o Médico Veterinário tem demonstrado sua 
capacidade e competência para atuar nas equipes de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e 
Ambiental.  A principal atr ibuição do médico veterinário na saúde pública é  

A) estudar as substâncias tóxicas e os venenos de animais peçonhentos.  

B) realizar consulta técnica sobre assuntos de Saúde Humana relativos aos animais.  

C) inspecionar alimentos e vigilância sanitária.  

D) diagnosticar, controlar e participar de vigilância em zoonoses. 
 
17. No Brasil, a medicina veterinária só passou a ser reconhecida como profissão da área da 

saúde em 1993. Atualmente, um dos avanços na área da Medicina Veterinária foi a inclusão 
do médico veterinário, desde 2011, entre os profissionais que podem fazer parte do Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família (NASF). Sobre a atuação do Médico Veterinário no NASF, 
considere as afirmativas abaixo.  

 

I 
Nas ações diretas no território, o médico veterinário deve coordenar estratégias de 
comunicação e educação sobre as atividades do NASF.  

II 
Nas ações de apoio às equipes de saúde, o médico veterinário deve realizar 
orientações em relação aos acidentes com animais peçonhentos.  

III 
Nas ações conjuntas com os profissionais de saúde, o veterinário deve atuar no 
desenvolvimento de ações integradas a outras políticas.  

IV 
Nas ações conjuntas com o serviço de controle de zoonoses, no território, deverão ser 
realizados atendimentos de animais e pessoas vítimas de acident es por animais 
peçonhentos.  

Sobre a atuação do Médico Veterinário no NASF, estão corretas as afirmativas   

A) I e II.  B) I e IV.   C) II e III.  D) III e IV. 
 
18. A implantação do NASF representa a busca crescente pela integralidade da atenção e 

interdisciplinaridade nas ações em saúde, consoante a perspectiva de consolidação da 
Estratégia de Saúde da Família. Sobre o NASF, é correto afirmar:  

A) Desde a criação dos NASFs, em 2008, a Portaria nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012, 
redefiniu a veiculação das modalidades de NASFs, sendo médico veterinário incluído na 
categoria de NASF 3. 

B) As equipes do NASF assumem o compromisso com a população e com a ESF, propondo -
se a identificar as necessidades de saúde comunitária ao mesmo tempo em que fortalecem  
as equipes de referência. 

C) Atualmente deve compor a equipe de profissionais do NASF os seguintes profissionais: 
Dentista, Educador físico, Veterinário, Farmacêutico, Médico Sanitarista, Fonaudiólogo e 
Nutricionista. 

D) O NASF 2 deve ter uma equipe formada por profissionais de nível médio ou superior, a ser 
definida pelos gestores municipais a partir dos dados epidemiológicos, das necessidades 
locais e das equipes de saúde. 

 
19. Os gambás pertencem ao gênero Didelphis, que é composto por cinco espécies. Os animais 

pertencentes a esse gênero são extremamente adaptáveis aos mais diferentes ambientes, 
como florestas e em meio à civilização humana. No entanto, os gambás podem transmitir 
para outros animais e seres humanos, por meio das fezes e do contato, dire to ou indireto, 
microrganismos patogênicos para outros animais como a  

A) Salmonella spp.   C) Corinebacterium spp.  

B) Yersinia spp.    D) Shiguela spp. 
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20. Zoonoses transmitidas por animais silvestres mantidos como animais de estimação têm sido 
tratadas como uma questão de Saúde Pública. O problema na interface entre psitacídeos e os 
humanos está associado sobretudo às cepas patogênicas de Escherichia coli. Dentre elas, a 
de maior importância à saúde humana é a 

A) E. coli extraintestinal. 

B) E. coli uropatogênica. 

C) E. coli enteroinvasiva. 

D) E. coli enteropatogênica. 
 
21. A reemergência da Febre Amarela reacendeu a preocupação das autoridades de saúde com 

a expansão das áreas de circulação viral no Brasil. Sobre essa doença, considere as 
afirmativas abaixo. 

 

I 
A ocorrência de casos de febre amarela em humanos geralmente é precedida da 
transmissão entre macacos e vetores silvestres.  

II 
A transmissão do vírus dá-se, geralmente, pelo ciclo silvestre, que envolve primatas 
não humanos e mosquitos do gênero Anopheles. 

III 
Os primatas desenvolvem viremia no período de uma semana a 15 dias após a picada 
do mosquito infectado, apresentando febre e apatia. 

IV 
A circulação viral deve ser investigada, rotineiramente, por meio da vigilância 
entomológica, com realização de captura de vetores silvestres em locais com 
ocorrência de epizootias. 

Sobre a febre amarela, estão corretas as afirmativas 

A) III e IV.  B) II e III.   C) I e II.  D) I e IV. 
 
22. Os cães e gatos estão envolvidos na história natural de zoonoses. Animais errantes são  um 

problema de saúde pública para a maioria das cidades do mundo. O descontrole da 
população de desses mamíferos representa um problema nos centros urbanos, 
comprometendo o bem-estar humano e animal. Nesse contexto, é correto afirmar que:  

A) a orquiectomia é o método de escolha para a esterilização de machos  das duas espécies. 
Esse método pode auxiliar no controle populacional de machos errantes.  

B) a ovariosalpingohisterectomia por acesso pelo flanco é a técnica de escolha para controle 
populacional tanto para cadelas como para gatas errantes.  

C) a vasectomia pode ser uma técnica de controle uma vez que o animal perde suas taxas 
circulantes de testosterona em cães e gatos errantes.  

D) as hemorragias após a castração de machos das duas espécies pode ser grave e pode 
resultar em hemorragia interna, devendo, portanto, ser evitada essa técnica como controle. 

 
23. A Organização Mundial da Saúde afirma que atividades isoladas de recolhimento e 

eliminação de cães e gatos não são efetivas para o controle  da população. Deve-se atuar na 
causa do problema: a procriação animal sem controle e a falta de responsabilidade do ser 
humano quanto à sua posse, propriedade ou guarda. Sobre o controle populacional de cães e 
gatos, é correto afirmar: 

A) As cadelas e gatas são animais pluríparas de gestação curta, com grande potencial de 
produção de proles numerosas que podem atingir a maturidade sexual a partir de 9 meses 
de idade. 

B) É de extrema importância que se conheça a dinâmica populacional da área em que se 
pretende interferir, com a realização de censos ou estimativas populacionais de cães e 
gatos. 

C) A construção do abrigo para cães e gatos mantido com recursos do município se rve para 
retirar os animais das ruas, sendo o método mais efetivo para diminuir a incidência de 
zoonoses. 

D) A maioria dos proprietários de animais conhece a legislação que prevê os termos da posse 
responsável e a eutanásia de animais com qualquer enfermidade pelo Centro de Controle 
de zoonoses. 
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24. A doença da arranhadura do gato é uma enfermidade em que a maioria dos animais 
desenvolve pouco ou nenhum sinal clínico.  Ocasionalmente, os gatos podem apresentar 
linfadenopatia transitória e febre de baixa intensidade quando a infecção é adquirida pela 
primeira vez.  Essa doença é causada por uma 

A) bactéria gram positiva, pertencente ao gênero Pasteurella spp. 

B) bactéria gram positiva, pertencente ao gênero Borrelia spp. 

C) bactéria gram negativa, pertencente ao gênero Francisella spp. 

D) bactéria gram negativa, pertencente ao gênero Bartonella spp. 
 
25. O gênero Brucella spp é constituído por bactérias intracelulares facultativas, com seis 

espécies reconhecidas. Cada uma dessas espécies acomete um hospedeiro preferencial, 
sendo assim identificadas conforme seu hospedeiro, características morfológicas, 
propriedades metabólicas, sorotipagem e fenotipagem. A brucelose canina, que é causada 
pela Brucella canis, é um 

A) coco, gram positivo, anaeróbio, imóvel, esporulado e não encapsulado.  

B) bastonete, gram positivo, anaeróbio, móvel, esporulado e encapsulado.  

C) cocobacilo, gram negativo, aeróbico, imóvel, não esporulado e não encapsulado.  

D) espirilo, gram negativo, aeróbico, móvel, não esporulado e encapsulado.  
 
26. O Vírus da Imunodeficiência Felina (VIF) pertence à subfamília lentivírus dos retrovírus. A 

infecção pelo VIF é encontrada em toda parte do mundo nos gatos domésticos e está bem 
estabelecida em algumas populações há mais de 25 anos. O teste laboratorial mais 
rotineiramente utilizado na clínica para o diagnóstico dessa doença é  

A) o Western Blot. 

B) o ensaio de Imunoabsorção Enzimática. 

C) a reação em cadeia da Polimerase. 

D) a imunofluorescência. 
 
27. A doença de Aujeszky, também conhecida como pseudo-raiva, é causada pelo herpesvírus 

porcino 1, pertencente à família Herpesviridae, que afeta primariamente a espécie suína. Esse 
vírus contém envelope glicoproteico, e seu material genético é o ácido desoxirribonucléic o 
(DNA). Sobre o diagnóstico da doença de Aujeszky, considere as afirmativas abaixo.  

 

I 
Um diagnóstico definitivo somente pode ser obtido por meio de exames laboratoriais. 
Os órgãos de escolha para a realização do diagnóstico virológico  são: amídalas, 
cérebro e cerebelo. 

II 
O diagnóstico sorológico realizado durante a fase aguda da doença pode levar a 
resultados negativos, por serem necessários pelo menos 10 dias, em média, para a 
detecção dos anticorpos específicos.  

III 
A Imunofluorescência indireta tem grande valia no diagnóstico, quando se trata da 
avaliação de animais que estão em fase de latência da doença e na realização de 
inquéritos epidemiológicos. 

IV 
Existe o risco de animais jovens e idosos, devido ao status imunológico, morrerem 
antes da soroconversão, pois são mais suscetíveis aos sinais neurológicos, o que 
inviabilizaria o diagnóstico sorológico por Western Blot.  

Com relação ao diagnóstico da doença de Aujeszky, estão corretas as afirmativas   

A) II e III. 

B) I e II. 

C) I e IV. 

D) III e IV. 
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28. A estreita relação entre o homem e os animais necessita de atenção constante, levando -se 
em consideração que estes frequentam a moradia daqueles, ou habitam locais próximos a 
ela, aumentando os riscos da ocorrência de zoonoses. Dentre as zoonoses estão alguns tipos 
de sarnas. Sobre as sarnas em animais, é correto afirmar:  

A) A sarna notoédrica é mais comum em gatos. Contudo, por não ser uma zoonose, não tem 
importância em saúde pública. Animais jovens infectados com a doença apresentam 
deformação das patas. 

B) A sarna notoédrica é uma dermatose não pruriginosa e formadora de lesões circulares em 
cães. O ácaro pode causar lesões transitórias em humanos em contatos com animais 
infectados. 

C) A sarna sarcóptica em bovinos é bastante comum. No entanto, a transmissão para 
humanos por meio do contato com esses animais é rara, sendo mais comum por meio de 
animais de companhia. 

D) Em cães, a sarna sarcóptica é causada pelo S. scabiei. Nesses animais, a doença 
costuma se iniciar na cabeça, ao redor do focinho, olhos e concha das orelhas. Com o 
avançar da parasitose, há espessamento da pele. 

 
29. O Toxoplasma gondii é o agente da toxoplasmose, uma protozoonose de grande interesse em 

saúde pública, pois pode ocasionar problemas sérios em gestantes e pessoas 
imunodeprimidas. Sobre essa doença é correto afirmar:  

A) Os hospedeiros definitivos ingerem tecidos de animais infectados, e esses tecidos contêm 
os taquizoítos ou bradizoítos, formas parasitárias do parasito.  

B) Uma das formas de transmissão da doença é por meio da ingestão de alimentos 
contaminados por taquizoítos do parasita, que se multiplicam em seu hospedeiro.  

C) Ocistos esporulados são as formas do parasita encontrado nas fezes de gatos. Sua 
esporulação acontece no intestino dos felinos doentes e ocorre a liberação no meio 
ambiente. 

D) O ciclo, nos hospedeiros intermediários e nos gatos , é extraintestinal e resulta na 
presença de pseudocistos e oocistos, as únicas formas encontradas nesses hospedeiros. 

 
30. A Babesiose é uma doença protozoariana provocada pela Babesia spp., que parasita as 

hemácias, resultando em anemia progressiva. O tipo de transmissão varia com a espécie de 
Babesia e com a espécie de vetor. O principal vetor da Babesiose equina é o:  

A) Rhipicephalus sanguineus.  

B) Dermacentor nitens. 

C) Amblyomma cajennense.  

D) Theileria equi. 
 
31. Dermatofitose é uma micose superficial, causada por fungos, denominados dermatófitos que 

podem parasitar os animais e o homem. A prevalência dos dermatófitos  é variável nas 
diversas regiões do mundo e dentro de um mesmo país, devido a fatores como clima, 
condições socioeconômicas e higiênicas da população, urbanização, sistema imunológico do 
hospedeiro, características fúngicas e ações terapêuticas. Nesse contexto, é correto afirmar: 

A) Os dermatófitos antropofílicos, como M. audounii e T. mentagrophytes, adaptaram-se aos 
humanos e aos animais, mas sobrevivem pouco tempo no solo.  

B) A dermatofitose em cães e gatos, na maioria das vezes, é causada por infecção 
simultânea com dois tipos diferentes de fungos.  

C) A maioria dos casos clínicos de dermatofitose em gatos e cães é causada por três fungos: 
M. canis, M. audounii e T. mentagrophytes. 

D) O Microsporum gypseum é um dermatófito geofílico. Os gatos e cães estão geralmente 
expostos por cavar e arrancar raízes em áreas contaminadas.  
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32. Os parasitas intestinais estão entre os agentes patogênicos mais comumente encontrados em 

animais de companhia e constituem uma das principais causas de transtornos intestinais em 

cães. As infecções parasitárias acometem cães de todas as idades. A espécie do parasita 

encontrada no intestino delgado de cães, cuja transmissão envolve a ingestão acidental de 

pulgas parasitadas é o: 

A) Ancylostoma duodenale. 

B) Toxocara canis. 

C) Dipylidium caninum. 

D) Neospora caninum. 
 
33. O crescimento de cidades em áreas originalmente endêmicas de Leishmaniose Visceral 

Americana resultou na expansão da doença no Nordeste, ao mesmo tempo em que se 

evidenciou a adaptação de Lutzomyia longipalpis, o mais importante vetor de Leishmania 

chagasi. Sobre esse vetor, considere as afirmativas abaixo.  
 

I 
A longevidade das fêmeas é estimada em média de 30 dias. Quanto à alimentação, 
machos e fêmeas se alimentam de seiva de plantas e sangue dos seus hospedeiros. 

II 
São insetos de hábitos diurnos que possuem um ciclo que compreende 5 fases de 
desenvolvimento: ovo, larva (com quatro estádios), ninfa, pupa e adulto.  

III 
Nessa espécie, o desenvolvimento do ovo ao inseto adulto decorre num período de, 
aproximadamente, 30 a 40 dias, de acordo com a temperatura.  

IV 
No intra e peridomicílio, a L. longipalpis é encontrada próxima a uma fonte de 
alimento. Durante o dia, estes insetos ficam em repouso.  

Acerca do vetor Lutzomyia longipalpis , estão corretas as afirmativas 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I e IV. 
 
34. Esporotricose é uma doença infecciosa crônica do homem e de animais, associada, em geral, 

à implantação traumática a partir da pele. A Esporotricose é observada mais comumente em 

indivíduos que têm contato constante com plantas e, por causa disso, é considerada uma 

doença ocupacional e ocasional, que pode ser adquirida por meio de lesões traumáticas 

provocadas por vegetais. No diagnóstico da doença, um microrganismo que pode ser 

confundido na análise citológica com o Sporothrix sp é o 

A) Malassezia Pachydermatis. 

B) Microsporum gypseum. 

C) Candida tropicalis. 

D) Cryptococcus neoformans. 
 
35. Os principais helmintos de interesse médico-veterinário podem ser divididos em dois Filos – o 

Filo Nemathelmintes, que compreende os nematódeos, e o Filo Platyhelminthes, formado 

pelos cestódeos e trematódeos. Os cestódeos  caracterizam-se por serem segmentados e 

achatados dorsoventralmente com poucas ou centenas de proglótides. O cestódeo cuja forma 

larval é o Coenurus cerebralis denomina-se 

A) Dypilidium caninum 

B) Taenia saginata.  

C) Multiceps multiceps.  

D) Echinocochus granulosus. 
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36. A semiologia é a parte da medicina que estuda os métodos de exame clínico, pesquisa os 
sintomas e os interpreta, reunindo, dessa forma, os elementos necessários para construir o 
diagnóstico e presumir a evolução da enfermidade. Sobre os conceitos gerais em semiologia, 
considere as afirmativas abaixo.  

 

I 
Síndrome consiste em todo fenômeno anormal, orgânico ou funcional, pelo qual as 
doenças se revelam no animal, e os clínicos avaliam e concluem por observação dos 
sintomas.   

II 

Diagnóstico é o reconhecimento de uma doença com base nos dados obtidos na 
anamnese, no exame físico e/ou nos exames complementares. Isso constitui o 
diagnóstico clínico, sendo, na verdade, a conclusão a que o clínico chega sobre a 
doença do animal. 

III 

O prognóstico consiste em prever as possíveis consequências de uma doença. 
Quando se espera uma evolução satisfatória, diz-se que o prognóstico é favorável; 
quando se prevê a possibilidade de óbito, é desfavorável; e nos casos imprevisíveis, 
diz-se que o prognóstico é duvidoso, reservado ou incerto.  

IV 
Sinal é o conjunto de sintomas clínicos, de múltiplas causas e que afetam diversos 
sistemas. Quando adequadamente reconhecidos e considerados em conjunto, 
caracterizam, por vezes, uma determinada enfermidade ou lesão.  

Acerca dos conceitos de semiologia, estão corretas as afirmativas  

A) II e III.   B) I e IV.  C) I e II.  D) III e IV. 
 

37. O Exame físico é baseado, em grande parte, na utilização dos sentidos do explorador, ou 
seja, a visão, o tato, a audição e o olfato. Tem por finalidade examinar, metodicamente, todo 
o animal, a fim de estabelecer o diagnóstico e, consequentemente, a cura do animal. Os 
principais métodos de exploração física são: inspeção, palpação, percussão, ausculta e 
olfação. Sobre os métodos de exploração, considere as afirmativas abaixo.  

 

I 
O ruído denominado aéreo, detectado na ausculta, ocorre pela movimentação de 
massas gasosas, seja ela de forma livre pelas vias aéreas ou em meio líquido.  

II 
Na palpação, a digitopressão, realizada com a polpa do polegar ou indicador, consiste 
na compressão de uma área com diferentes objetivos, dentre eles, detectar edemas.  

III 
A Inspeção direta utiliza a visão como principal meio de observação. Nessas 
condições, observam-se principalmente os pêlos, pele, mucosas, movimentos 
respiratórios, secreções, aumento de volume, cicatrizes e claudicações, entre outros.  

IV 

O som denominado claro é obtido a partir da percussão de órgãos ocos, com grandes 
cavidades repletas de ar ou gás, e com as paredes semidistendidas, que produzem 
um som de maior intensidade e ressonância, que varia segundo a pressão do ar ou 
gás contido. 

Acerca dos métodos de exploração, estão corretas as afirmativas: 

A) II e III.   B) I e IV.  C) I e II.  D) III e IV. 
 

38. Optando pelo uso de métodos não farmacológicos para evitar a prenhez de uma cadela, o 
veterinário resolveu esclarecer ao proprietário como ocorre o ciclo estral de uma cadela, a fim 
de que o proprietário evitasse o contato de sua cadela com machos da mesma espécie no 
momento propício para prenhez. Considere as afirmativas abaixo a respeito do ciclo estral 
dessa espécie. 

 

I 

Durante o pró-estro, as cadelas apresentam corrimento vulvar sanguinolento, edema 
da vulva, edema das pregas vaginais, espessamento da mucosa vaginal e sua 
queratinização. A concentração sérica de estrogéneos atinge o seu pico no final do 
pró-estro. 

II 
O estro é a fase na qual a cadela não é mais receptiva ao macho. Nesse período, 
ocorrem os níveis máximos de progesterona. São verificados também um corrimento 
mais mucoso, diminuição do tamanho da vulva e um comportamento calmo da cadela.  

III 
Durante o pró-estro, as cadelas tornam-se mais receptivas aos machos, devido ao 
aumento dos níveis séricos de progesterona e à redução do estrógeno. Nessa fase, o 
corrimento vulvar é claro, tornando-se sanguinolento no dia da ovulação. 

IV 
O estro é a fase de receptividade sexual, que é caracterizada por uma diminuição nos 
níveis de estrógeno e um aumento nos níveis de progesterona. Verifica -se, nessa 
fase, a liberação de um corrimento de cor clara e a presença  da ovulação. 

Acerca do ciclo astral da cadela, estão corretas as afirmativas: 

A) I e IV.   B) II e III.  C) I e II.  D) III e IV. 
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39. O sucesso de biotécnicas reprodutivas, como a inseminação artificial ou estação de monta 
em uma criação de ovinos, está diretamente ligado à identificação do cio das fêmeas. A 
detecção visual de estro é um método bastante difundido, mas com eficiência de apenas 
50%. Para minimizar esse empecilho, é necessário o uso de animais incapacitados de 
fecundar, mas que efetuem saltos sobre as fêmeas, indicando o estro. Esses animais são 
denominadas de 

A) criptorquídicos, que são formados a partir da realização cirúrgica da orquiectomia 
unilateral ou desvio lateral do pênis.  

B) rufiões, que são formados a partir da realização cirúrgica da orquiectomia unilateral ou 
desvio lateral do pênis 

C) criptorquídicos, que são formados a partir da realização cirúrgica da vasectomia ou desvio 
lateral do pênis. 

D) rufiões, que são formados a partir da realização cirúrgica da vasectomia ou desvio lateral 
do pênis. 

 
40. O profissional veterinário não é responsável somente pelo controle da dor durante o 

procedimento cirúrgico do animal, mas também pela avaliação pré -operatória, pela escolha 
técnica da anestesia mais adequada a cada paciente e pela manutenção dos sinais vitais. 
Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo a respeito das características das substâncias 
anestésicas.  

 

I 

A xilazina é um agonista alfa-2-adrenégico, fármaco que causa sedação, analgesia e 
relaxamento muscular, por meio da estimulação dos receptores alfa2 -adrenérgicos. É 
caracterizada por absorção rápida e metabolismo igualmente rápido, que termina com 
a excreção urinária. 

II 
O cloridrato de cetamina possui ação rápida, promovendo inconsciência do animal, 
devido à sua ação dissociativa sobre o córtex cerebral. Sua biotransformação ocorre 
no fígado e possui excreção superior a 90% pela urina.  

III 

A acepromazina é um barbitúrico de ação rápida, depressor do sistema nervoso 
central. É altamente lipossolúvel, sendo rapidamente captado por todos os tecidos, 
produzindo início rápido e duração de ação ultracurta. É biotransformado pelo sistema 
hepático e possui excreção renal. 

IV 

O tiopental é um fenotiazínico antagonista competitivo dos neurotransmissores DOPA 
e nos receptores dopaminérgicos, promovendo efeito sedativo e miorrelaxante por 
bloquear a neurotransmissão de dopamina. Além disso, possui metabolização 
hepática e excreção urinária. 

Sobre as substâncias anestésicas, estão corretas as afirmativas  

A) II e III.  B) I e II.  C) I e IV.  D) III e IV. 
 
41. Anestesiologia é uma especialidade médica-veterinária que estuda e proporciona ausência ou 

alívio da dor e outras sensações ao paciente que necessita realizar procedimentos , como 
cirurgias ou exames diagnósticos. Para maior segurança e eficácia dessa especialidade, se 
faz necessário conhecer os termos técnicos da área. Sobre as terminologias usadas em 
anestesiologia veterinária, analise as afirmações abaixo.  

 

I 
Período de latência é o período de tempo entre a aplicação da substância anestésica 
e o momento no qual o animal encontra-se em estação. 

II 
Recuperação anestésica é o período de tempo entre a aplicação da substância 
anestésica e o início do estado de plano anestésico pelo animal.  

III 
Analgesia é o estado em que os estímulos dolorosos são percebidos, mas não são 
entendidos como dor, normalmente seguidos de sedação, sem que haja perda da 
consciência. 

IV 
Anestesia é a privação completa da sensibilidade geral, ou da sensibilidade de uma 
região em particular, produzida pela ação de um agente anestésico.  

Acerca dos termos usados em anestesiologia veterinária, estão corretas as afirmativas: 

A) I e II.   C) I e IV. 

B) II e III.    D) III e IV.  
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42. O conhecimento da estática fetal é fundamental para instituir o 
diagnóstico, prognóstico e tratamento do parto distócico. Essa 
situação é descrita pela relação entre o eixo longitudinal do feto com 
o eixo longitudinal materno, sendo classificada pela definição da 
apresentação, posição e atitude do feto.  

A figura ao lado representa uma estática fetal com apresentação  

A) superior, posição longitudinal posterior e atitude com flexão 
bilateral da articulação coxofemoral. 

B) transversal posterior, posição inferior e atitude com flexão 
bilateral da articulação coxofemoral.  

C) longitudinal posterior, posição superior e atitude com flexão 
bilateral da articulação coxofemoral.  

D) inferior, posição transversal posterior e atitude com flexão bilateral da articulação 
coxofemoral. 

 
43. Um produtor de leite procurou o médico veterinário de sua confiança com o intuito de saber 

qual a classificação do leite produzido por suas vacas. O médico veterinário perguntou como 
ele o produz, armazena, envia e processa. A resposta foi a seguinte: “Meu leite é retirado por 
ordenhadeira mecânica e fica resfriado, no máximo, por 48h em temperatura igual ou inferior 
a 10 ºC, até que o carro tanque passe para buscar. Nesse momento, é misturado ao lei te dos 
meus vizinhos, que ordenham suas vacas de forma manual. Depois, é conduzido em tanques 
refrigerados até o local apropriado, onde será processado. Na última análise microbiológica 
realizada, o leite estava dentro dos padrões com no máximo 40.000 bactérias /ml.” Após a 
descrição do produtor, o médico veterinário deve classificar o leite como  

A) leite tipo A.   C) leite tipo C. 

B) leite tipo B.   D) leite tipo Misto. 
 
44. De acordo com o RIISPOA, leite é o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em 

condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. Pode ser classificado 
como integral, desnatado ou semidesnatado. Essa classificação está relacionada ao  

A) teor de gordura presente no momento da comercialização, em que a versão integral 
apresenta a gordura em uma proporção inferior a 0,5%, a semidesnatada tem de 0,6 a 
2,9% de gordura e o tipo desnatado, no máximo, 3%. 

B) teor de gordura presente no momento da comercialização, em que a versão integral 
apresenta a gordura em uma proporção de 3%, a semidesnatada tem de 0,6 a 2,9% de 
gordura, e o tipo desnatado possui menos de 0,5%.  

C) teor de gordura e açúcar (lactose) presente no momento da comercialização, em que a 
versão integral apresenta esses componentes em uma proporção de 3%, a semidesnatada 
tem de 0,6 a 2,9%, e o tipo desnatado possui menos de 0,5% desses componentes.  

D) teor de gordura e açúcar (lactose) presente no momento da comercialização, em que a 
versão integral apresenta esses componentes em uma proporção in ferior a 0,5%, a 
semidesnatada tem de 0,6 a 2,9% e o tipo desnatado , no máximo, 3% desses 
componentes. 

 
45. Foi atendido no hospital veterinário um canino, aproximadamente nove meses de idade, que 

apresentava como sinais clínicos 9% de desidratação, um pouco magro, apático, anoréxico, 
mucosas normocoradas e ausência de ectoparasitas, com sinais de diarreia com sangue e 
vômito. O hemograma apresentou como resultado linfopenia e leucopenia. Também 
apresentou policetemia e quantidade normal de plaquetas. O tes te de ELISA nas fezes obteve 
resultado positivo. O provável diagnóstico é de  

A) Erliquiose. 

B) Salmonelose. 

C) Pavovirose. 

D) Eimeriose. 
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46. Foi atendido no Hospital Veterinário uma cadela, com aproximadamente 3  anos de idade, 

pesando 7,4 kg. Durante a anamnese, a tutora relatou que o animal não se alimentava, 

estava triste e fraco, mas com fezes normais. O animal havia sido vermifugado e tinha 

contato com outros. Ao exame físico e inspeção, constatou-se temperatura retal de 39,2ºC, 

ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações, mucosas pálidas. Foi identificada a presença 

de petéquias em toda a região ventral, ixodidiose e linfonodos submandibulares, pré -

escapular e poplíteo aumentados de tamanho. Foi realizado exame que apontou infecção por 

bactéria gram negativa nas hemácias e, no hemograma, se observou anemia normocítica 

normocrômica, trombocitopenia com observação de plaquetas gigantes. O provável 

diagnóstico desse caso é de 

A) Salmonelose.   

B) Pavovirose. 

C) Erliquiose. 

D) Babesiose. 
 
47. Na ultrassonografia, são emitidas ondas de som em alta frequência (inaudíveis) que fazem os 

tecidos vibrarem, e essa vibração dos tecidos é captada pelo aparelho instantaneamente para 

a formação das imagens. Além disso, a ult rassonografia é muito eficaz para o diagnóstico de 

doenças de tecidos moles que não aparecem de forma adequada em radiografias. As 

imagens ultrassonográficas abaixo são do intestino de um cão.  

 

 

Os achados ultrassonográficos e possível diagnóstico são , respectivamente, 

A) As imagens ultrassonográficas apresentam em (A) múltiplas camadas em anéis 
concêntricos no corte longitudinal e uma imagem em alvo no corte transversal em (B). 
Esses achados são indicativos de uma intussuscepção intestinal.  

B) As imagens ultrassonográficas apresentam em (A) múltiplas camadas em anéis 
concêntricos no corte transversal e uma imagem em alvo no corte longitudinal em (B). 
Esses achados são indicativos de uma intussuscepção intestinal.  

C) As imagens ultrassonográficas apresentam em (A) múltiplas camadas em anéis 
concêntricos no corte longitudinal e uma imagem em alvo no corte transversal em (B). 
Esses achados são indicativos de uma obstrução intestinal.  

D) As imagens ultrassonográficas apresentam em (A) múltiplas camadas em anéis 
concêntricos no corte transversal e uma imagem em alvo no corte longitudinal em (B). 
Esses achados são indicativos de uma obstrução intestinal.  
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48. Visando o menor grau de sofrimento possível, o abate de animais tem como objetivo realizar 
todas as práticas de manejo, desde o embarque nas propriedades rurais até a sua morte em 
frigoríferos ou abatedouros, dentro de um padrão de ética e de muito respeito com eles. 
Sobre o abate de animais, analise as afirmações a seguir.  

 

I 
Só é permitido o abate de animais de açougue por métodos humanitários, utilizando-
se de prévia insensibilização baseada em princípios científicos, seguidos de imediata 
sangria. 

II 
É obrigatória a pelagem e raspagem de toda a carcaça de suíno pelo prévio 
escaldamento em água quente ou chamuscamento, sempre que deva ser entregue ao 
consumo com o couro. 

III 

Serão condenadas as carcaças que apresentem carnes sanguinolentas, desde que a 
alteração seja consequência de doenças do aparelho digestivo. Caso sejam 
decorrentes de contusões, traumatismo ou fratura, a rejeição deve ser limitada às 
regiões atingidas. 

IV 

Em caso de tuberculose, a condenação total da carcaça deve ser realizada em caso 
de estado febril no exame “ante-mortem” ou quando se trate de tuberculose localizada 
em tecidos imediatamente sob a musculatura, como a tuberculose da pleura e 
peritônio parietais. 

De acordo com o RIISPOA – Regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de 
origem animal – estão corretas as afirmativas: 

A) II e III.  B) I e III.  C) II e IV.  D) I e IV. 
 
49. É preciso ser meticuloso ao usar um padrão de sutura para as diversas necessidades no 

corpo de um animal. Nos animais, existe uma grande diversidade de tecidos com 
característica e função distintas, o que leva à necessidade de escolher um padrão de sutura 
adequado para cada ocasião. De acordo com o conhecimento de técnica cirúrgica, sobre 
padrão de sutura, é correto afirmar: 

A) A sutura interrompida simples é utilizada para realizar aposição das margens da ferida.  

B) A sutura contínua simples é demorada para ser realizada e pouco utilizada na prática da 
cirurgia animal. 

C) A sutura tipo cushing é não contaminante e utilizada para fazer eversão das bordas da 
ferida. 

D) A sutura em bolsa de tabaco é utilizada para fechamento de órgãos ocos como útero. 
 

O caso a seguir serve de referência para as questões 50 e 51. 
 

Um paciente canino, de aproximadamente três meses, foi atropelado. Por meio do 
exame físico e clínico suspeitou-se de uma ruptura de diafragma e uma fratura de 
fêmur, as quais foram confirmadas por exames radiográficos, abaixo representados.  
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50. Com base nas representações do posicionamento radiográfico utilizado no diagnóstico, as 

posições radiográficas indicam, respectivamente:  

A) (A) Projeção lateromedial; (B) Projeção ventrodorsal; (C) Projeção laterolateral; (D) 
Projeção dorsoventral. 

B) (A) Projeção mediolateral; (B) Projeção craniocaudal; (C) Projeção laterolateral; (D) 
Projeção ventrodorsal.  

C) (A) Projeção mediolateral; (B) Projeção ventrodorsal ; (C) Projeção lateromedial; (D) 
Projeção ventrodorsal. 

D) (A) Projeção laterolateral; (B) Projeção craniocaudal; (C) Projeção lateromedial; (D) 
Projeção dorsovental. 

 
 
51. Levando em consideração o caso, analise a imagem radiográfica abaixo.  

 
 

 
 

 

A classificação correta da fratura é: 

A) fratura cominutiva completa, fechada e transversa em terço médio de epífise do fêmur.  

B) fratura cominutiva completa, fechada e oblíqua em terço médio de diáfise do fêmur.  

C) fratura simples completa, fechada e oblíqua em terço médio de epífise do fêmur. 

D) fratura simples completa, fechada e transversa em terço médio de diáfise do fêmur.  

 

 
52. Em um hospital veterinário, foi atendido um gato macho sedentário e obeso, sem raça 

definida, com 6 anos de idade. Durante a anamnese e exame físico, foi observado que o 

felino apresentava hematúria, disúria, polaquiúria, falta de apetite, vômito e obstrução uretral 

parcial, bem como mudanças comportamentais de urinar fora do local habitual. Na urinális e, 

foi detectada uma grande quantidade de cristais. Considerando-se a enfermidade mais 

provável, o quadro clínico é sugestivo de 

A) Síndrome Urológica Felina (SUF). 

B) Insuficiência Renal Aguda (IRA).  

C) Insuficiência Renal Crônica (IRC). 

D) Leptospirose Felina (LPF) 
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53. Há mais de 50 anos, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em 

parceria com a iniciativa privada, vem desenvolvendo programas para erradicar a febre aftosa 

dos rebanhos brasileiros, e os avanços já podem ser comprovados. O último caso registrado 

no Brasil foi em 2006. Sobre a febre aftosa no Brasil, analise as afirmativas a seguir.  
 

I 
Inicialmente nos animais infectados pelo vírus da febre aftosa, são observados febre, 
anorexia, calafrios e redução da produção de leite. Posteriormente, aparecem as 
vesículas, rangido de dentes, babas e manqueira.  

II 
As lesões provocadas pela febre aftosa são as vesículas ou papulas na língua, 
mucosa bucal, gengivas, bochechas, palato, lábios, narinas, focinho, musculatura 
cardíaca, espaços interdigitais, mamilos e úbere.  

III 
A transmissão da febre aftosa pode ocorrer por meio da ingestão de água, alimen tos 
no cocho e pastos que estejam contaminados pela urina e fezes de  animais doentes. 

IV 
A prevenção da febre aftosa é feita por meio da vacinação semestral obrigatória, a 
partir do vigésimo quarto mês de vida do animal. Durante a campanha, a vacina deve 
ser aplicada apenas para os ruminantes biungulados.  

Acerca da febre aftosa no Brasil, estão corretas as afirmativas: 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I e IV. 
 
54. Um cão macho, com 8 anos de idade, SRD, 3,5Kg, deu entrada no hospital universitário 

veterinário. O proprietário relatou que o animal apresentava anorexia há 3 dias e ingeria 
pouca quantidade de água. Não havia observado fezes nem urina onde o animal permanecia. 
Apresentava tosse e vômito. O animal não possuia vermifugação e, apenas vacina anti -
rábica. No exame físico, se apresentava apático, com presença de tremores, falta de 
coordenação motora e não conseguia ficar de pé. Apresentava estado de hidratação 
subclínica, hipertermia (40,5ºC), leve desidratação, presença de ectoparasitas (carrapatos), 
presença de tártaro, secreção ocular e nasal mucopurulenta, com sensibilidade à palpação 
abdominal. Porém, os demais parâmetros encontravam-se dentro da normalidade. Como 
exame complementar, foi realizado o hemograma completo, incluindo contagem de plaquetas 
e pesquisa de hematozoários. Evidenciou-se, nesse exame, linfopenia, trombocitopenia e a 
presença do corpúsculo de Lentz. Considerando-se a enfermidade mais provável, o quadro 
clínico é sugestivo de 

A) Erliquiose. 

B) Parvovirose. 

C) Cinomose. 

D) Babesiose. 
 
55. Um produtor rural decidiu investir na produção de carne de ovinos. Buscando maximizar a 

lucratividade da fazenda, optou por fazer engorda dos animais no confinamento. Ao inserir os 
ovinos no confinamento, forneceu uma dieta rica em carboidratos não fibros os em grande 
quantidade de uma única vez. Em um intervalo entre 12 e 36 horas, os animais apresentaram 
sinais clínicos como anorexia e fezes pastosas com coloração amarelada ou acinzentada. A 
enfermidade que o rebanho apresenta e a conduta que o proprietár io deve tomar para 
reverter o quadro são, respectivamente:  

A) o rebanho apresenta sinais de Acidose ruminal; a conduta é o fornecimento de ureia e a 
retirada dos animais do confinamento.  

B) o rebanho apresenta sinais de Alcalose ruminal ; a conduta é o fornecimento de volumoso 
e adaptação da dieta de concentrado.  

C) o rebanho apresenta sinais de Acidose ruminal ; a conduta é o fornecimento de volumoso e 
adaptação da dieta de concentrado.  

D) o rebanho apresenta sinais de Alcalose ruminal ; a conduta é o fornecimento de ureia e a 
retirada dos animais do confinamento.  
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